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Høring – kirkeordning for Den norske kirke

Til Kirkerådet for Den norske kirke
Onsøy og Gressvik menighetsråd har i felles møte 11.desember (Sak F12/18) drøftet
kirkerådets utkast til ny kirkeordning for Den norske kirke og vil avgi følgende
høringsuttalelse:
Til kapittel 1, §4 Den norske kirkes oppdrag.
Onsøy og Gressvik menighetsråd ber om at kirkeråd og kirkemøte arbeider videre med
hvordan §4 kan beskrive folkekirken på en mer utfyllende måte enn hva tilfelle er i forslaget.
Vi opplever at den etablerte formuleringen "...en bekjennende, misjonerende, tjenende og
åpen folkekirke" ikke lenger er tilstrekkelig. Beskrivelsen ble utformet i en tid da de
folkekirkelige strukturene ble opprettholdt av statens lovverk og tatt for gitt i en folkelig
tradisjon. I et pluralistisk samfunn der Den norske kirke nå er løst fra staten er situasjonen en
helt annen.
Nå må kirken selv ivareta, videreutvikle og sette ord på de strukturene som kjennetegner en
folkekirke. I praksis vet vi at dette først og fremst handler om de kirkelige handlinger i livets
overgangsfaser: dåp, konfirmasjon, bryllup og begravelser. Det må derfor være en viktig del
av kirkens oppdrag å løfte disse kirkelige handlingene frem og forstå dem i sammenheng
med gudstjenesten som steder der menigheten samles og utrustes til tro og tjeneste.
Vi oppfordrer også kirkeråd og kirkemøte til å ta i bruk begrepet "livsløpskirke" i beskrivelsen
av folkekirken. Selv om begrepet folkekirke er innarbeidet og meningsfullt vet vi at
grunnorden "folk" i denne sammenhengen både er uklart og kontroversielt. Vi tror også en
formulering om «livsløpskirke» i kapittel 1 vil danne et godt grunnlag for det som sies om
barns tilhørighet basert på foreldrenes medlemskap i §11: Tilhørighet og medlemskap.
Vi ber derfor om at følgende to forslag til ny §4 vurderes:
Alternativ 1
§4 Den norske kirkes oppdrag
Den norske kirke skal forkynne evangeliet, forvalte sakramentene og utøve nestekjærlighet.
Som folkekirke skal den være en livsløpskirke der de kristne ritualer både gir rammer og
innhold for fellesskapet. Gjennom gudstjenesten og de kirkelige handlinger utrustes
menigheten til å være del av en bekjennende, misjonerende, tjenende og åpen folkekirke.
Alternativ 2
- med begrepene "livstolkning og livsmestring" fra trosopplæringsreformen.
§4 Den norske kirkes oppdrag
Den norske kirke skal forkynne evangeliet, forvalte sakramentene og utøve nestekjærlighet.
Som folkekirke skal den være en livsløpskirke der de kristne ritualer gir hjelp til livstolkning og
livsmestring. Gjennom gudstjenesten og de kirkelige handlinger utrustes menigheten til å
være del av en bekjennende, misjonerende, tjenende og åpen folkekirke.
Vi tror slike formuleringer vil være gode svar og utfyllende formuleringer til grunnlovens §
16: «Den norske kirke, en evangelisk-luthersk kirke, forblir Norges folkekirke og understøttes
som sådan av staten.»

Vi tror også koblingen mellom kirkelige handlinger og gudstjenesteliv gir en riktig beskrivelse
av situasjonen rundt om i sognene. Det er en seiglivet myte at de som "bare bruker" kirken
til dåp, konfirmasjon, bryllup og begravelse bare går i kirken fire ganger i livet. I virkeligheten
går også denne store delen av kirkens medlemmer regelmessig til kirke og gudstjeneste. De
går i sine barn og barnebarns dåp, i sine søskenbarn og tantebarns konfirmasjon, sine søsken
og sine kollegers bryllup, sine besteforeldre og sine naboers begravelse. Også fra begravelser
og bryllup sendes menighetens medlemmer tilbake til hverdagen for å tjene Gud og sin
neste.
Vi mener derfor at denne grunnleggende delen av kirkens virkelighet også må avspeiles i
kirkeordningens kapittel 1.
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